
Sag 045-22/23 

1 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 26. oktober 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AGF-spiller 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 23. oktober 2022 kampen i 3F Superliga mellem AGF og Brøndby IF spillet på Ceres Park i Aarhus. 
Kampens sluttede 2-2. 
 
Umiddelbart efter at kampens dommer havde fløjtet kampen af var der en episode mellem en AGF-spiller og 
en Brøndby IF-spiller.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans er i besiddelse af tv-billeder af episoden, der angiveligt viser, at AGF-spilleren 
spyttede i retning mod Brøndby IF-spilleren. 
 
På baggrund af disse tv-billeder fra episoden har Fodboldens Disciplinærinstans har besluttet at tage sagen 
vedrørende denne episode op af egen drift. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet kampens dommer om en redegørelse. 
 
Herefter har Fodboldens Disciplinærinstans forelagt dommerens redegørelse og videomateriale, der viser 
episoden, for AGF, der har sendt en redegørelse til instansen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har oplyst, at hverken dommerteamet eller VAR-teamet så hændelsen på banen, hvorfor 
der ikke blevet taget stilling til situationen 
 
Dommeren har desuden oplyst, at dommeren – efter at have set situationen på video – er af den opfattelse, at 
AGF-spilleren burde have modtaget det røde kort, idet AGF-spilleren i medfør af fodboldloven gjorde sig skyldig 
i, at spytte på eller efter en modspiller eller nogen anden person. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF 
 
AGF har oplyst, at det er klubbens opfattelse, at der ikke er en sag, og at sagen alene er opstået, fordi medierne 
af gjort det til en sag. AGF har hertil anført, at hverken Brøndby-spillere, Brøndby IF’s stab, dommeren eller 
linjedommeren mente, det der var tale om en forseelse. AGF har oplyst, at klubben har rettet henvendelse til 
Brøndby IF for at få oplyst, hvorvidt Brøndby IF-spilleren har følt sig forurettet. 
 
Det er desuden AGF’s opfattelse, at tv-billeder har vist situationen, hvor der er zoomet ind, hvilket har givet et 
forvrænget indtryk af, at AGF-spilleren var tættere på Brøndby IF-spilleren, end han reelt var. 
 
Endvidere er det AGF’s opfattelse, at AGF-spilleren var cirka en meter fra den liggende Brøndby IF-spiller, 
hvorefter AGF-spilleren drejede hovedet til siden og spyttede i græsset, men ikke på Brøndby IF-spilleren. 
 
Endelig har AGF oplyst, at AGF-spilleren har afvist beskyldningerne mod ham, da det vil være en adfærd som 
ligger ham meget fjernt, og at AGF bakker fuldt op om AGF-spilleren. 
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AGF har til Fodboldens Disciplinærinstans sendt et videoklip af situationen samt et interview med AGF-spilleren. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Kim Garde Madsen og Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling. 
 
Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Steven Lustü og Niels Erik Søndergård har ikke deltaget i sagens 
behandling. 
 
Det følger af de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, litra a, at Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift, 
eventuelt ved anvendelse af tv-optagelser som supplerende bevisførelse, undtagelsesvis vælge at 
sagsbehandle situationer/episoder, som dommeren, linjedommerne eller 4. dommeren ikke har set og vurderet 
under kampen, og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt 
er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har besluttet at tage denne sag op af egen drift, idet der er tale om en forseelse, 
der er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig. 
  
Af fodboldlovens § 12 fremgår det, at en spiller skal udvises, hvis han ’bider eller spytter på eller efter en 
modstander eller nogen anden person’. 
 
Det følger også af de disciplinære bestemmelser § 2a, C1, at det er en grov forseelse, at ’sparke, slå, spytte, 
bide eller forsøg herpå (voldsom adfærd)’.  
 
På baggrund af tv-billederne finder Fodboldens Disciplinærinstans, at AGF-spilleren har spyttet i situationen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder desuden, at AGF-spilleren har spyttet mod en Brøndby IF-spiller. Fodboldens 
Disciplinærinstans finder ligeledes, at det ikke er afgørende i denne situation, at AGF-spillerens spyt ikke ramte 
Brøndby IF-spilleren. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af situationen, og har i den forbindelse fastsat 
sanktionen til 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne. 
 
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
AGF-spilleren tildeles 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantænepoint i medfør af de disciplinære 
bestemmelser § 2d, jf. § 2b, jf. DBU’s love § 30.1, a) nr. 11. 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love § 30.7.  
 
 
 

Brøndby, den 26. oktober 2022 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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